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Zadeva:

Strateške usmeritve Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS
s področja upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom

Spoštovani,
skladno s 24., 25. in 171. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS št.
109/12, 110/13, 40/14- ZIN-B, 54/14- odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljnjem besedilu: ZEKom-1)
vam posredujemo strateške usmeritve Ministrstva za javno upravo (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo) s področja upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom. Te strateške usmeritve v celoti
nadomestijo strateške usmeritve, ki smo vam jih posredovali z dokumentom št. 381-3/2019/57 z
dne 1. 4. 2019.
Glede na:
 izhodišče ministrstva, da je čimprejšnja podelitev in uporaba razpoložljivih radijskih frekvenc
kot omejene naravne dobrine, potrebna za spodbujanje razvoja trga in kakovosti storitev
mobilnih komunikacij,
 usklajen pristop Evropske unije do uporabe frekvenčnega pasu 470 – 790 MHz, skladno s
sklepom (EU) 2017/899 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi frekvenčnega pasu 470
– 790 MHz v Uniji,
 nujnost uskladitve uporabe radijskih frekvenc s sosednjimi državami pred dodelitvijo
radijskih frekvenc operaterjem v Republiki Sloveniji,
 dejstvo, da je Vlada Republike Slovenije sprejela Načrt uporabe frekvenčnega pasu 470 –
790 MHz v Republiki Sloveniji (sklep št. 38100-5/2019/3 z dne 28. 3. 2019) in da je v
postopku sprejema sprememba načrta, s katero bi se rok za komercialno uporabo
frekvenčnega pasu 694 – 790 MHz podaljšal najkasneje do 1. 1. 2022,
 dejstvo, da je ministrstvo s strani Gospodarske zbornice Slovenije in nekaterih deležnikov
prejelo pripombe na samo zasnovo Strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom (v
nadaljnjem besedilu: Strategija), ki jo je pripravila Agencija za komunikacijska omrežja in
storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) julija 2019, kot dokument št.
0070-4/2017/122 z dne 3. 7. 2019 (in je bila nato delno dopolnjena oziroma spremenjena
novembra 2019, z dokumentom št. 0070-4/2017/134 z dne 6. 11. 2019) in je bila
predvidena za obravnavo na Vladi RS ter glede na njen posledičen umik z dnevnega reda
seje Vlade RS,




dejstvo, da sprejem Strategije ni formalni pogoj, ki bi ga ZEKom-1 predpisal za izvedbo
postopkov dodeljevanja radijskih frekvenc;
dejstvo, da je bil prvi osnutek Strategije objavljen 6. 4. 2018, kar pomeni, da je bila zasnova
strategije postavljena pred več kot dvema letoma in ne ustreza več zahtevam glede
predvidljivega okolja za deležnike na trgu;

podaja ministrstvo naslednje strateške usmeritve:


Agencija naj nadaljuje s postopki dodeljevanja radijskih frekvenc ob upoštevanju
veljavnih nacionalnih in predpisov EU vključno s spremembami Načrta uporabe
frekvenčnega pasu 470 – 790 MHz v Republiki Sloveniji iz prve polovice 2020.



Agencija naj v okviru javnega razpisa v skladu z veljavno zakonodajo izbere
najprimernejši format za dodeljevanje radijskih frekvenc, pri čemer naj upošteva
opravljeno analizo stanja glede števila razpisanih radiofrekvenčnih pasov ter lastno
strokovno presojo.



Vzporedno z izvedbo postopkov dodeljevanja radijskih frekvenc agencija pripravi vse
potrebno za pripravo nove Strategije, pri čemer naj pred objavo osnutka Strategije
pripravi predlog zasnove in že ta predlog zasnove nove Strategije predloži v pregled
strokovni javnosti v skladu z 204. členom ZEKom-1.



Agencija naj pri pripravi zasnove nove Strategije upošteva različne vidike uporabe
radiofrekvenčnega spektra – tehnološkega, zdravstvenega in okoljskega, in sicer tako,
da v okviru strategije ugotovi najprimernejše načine obravnavanja najpogostejših
vprašanj vseh treh vidikov.



Agencija naj v okviru priprave Strategije pozornost nameni tudi vprašanjem vezanim na
digitalni prizemni radio, pri čemer naj predlaga možnosti za pospeševanje uporabe
DAB+.

Ministrstvo podaja navedene strateške usmeritve v javnem interesu z namenom razvoja
infrastrukture, storitev in trga elektronskih komunikacij, v nobenem primeru pa z njimi ne želi na
nedovoljen način posegati v pristojnosti neodvisne regulativne agencije.

S spoštovanjem,

Boštjan Koritnik
MINISTER

Posredovati:
- naslovniku – elektronsko
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